Aantoonbare kwaliteit van zorg aan mensen met dementie

BASISCURSUS DCM
Bent u iemand die zich goed kan verplaatsen in mensen met dementie en wilt u hun stem laten horen?
Kunt u goed observeren en vindt u het leuk om medewerkers en mantelzorgers te helpen om
persoonsgericht te werken? Dan is deze basiscursus DCM echt iets voor u!
Doel en
resultaat

De basiscursus is een intensieve cursus van drie dagen met een vierde terugkomdag. U maakt kennis
met DCM en leert de observatiemethode en het proces van DCM toepassen. U komt alles te weten over
de waardevolle rol die DCM binnen uw organisatie kan vervullen. U leert de zorg aan mensen met
dementie evalueren en de kwaliteit van persoonsgerichte zorg aan deze doelgroep te verbeteren. De
persoonsgerichte zorg, de observatiemethode en het proces van DCM staan centraal.

Inhoud

Tijdens de vijfdaagse basiscursus behandelen we:
•
Persoonsgerichte zorg als onderliggende filosofie van DCM en dementie;
•
Observeren en coderen (mappen) van de vier basiskaders van DCM (gedragscategorieën,
stemming en betrokkenheid, persoonsversterkende acties en persoonsondermijnende acties;
•
De regels die gehanteerd worden bij het coderen;
•
Het proces van verzameling en verwerking van data;
•
Het schrijven van een rapport;
•
Informeren van medewerkers en betrokkenen;
•
Andere onderdelen rondom het proces van DCM (betrouwbaarheid, toestemming en uitvoering);
•
Feedback richting medewerkers;
•
Voorbereiding van praktijkopdracht (mappen van 2 cliënten vanuit eigen praktijk).

Werkwijze

Combinatie met e-learning
Voorafgaand aan de basiscursus volgt u deel 1 van de e-learning, mede ontwikkeld met het Trimbos
Instituut. In de ± 8 weken tussenperiode tot aan de terugkomdag, volgt u deel 2 van de e-learningcursus.
Totale studieduur 7 uur. Voor meer info over de cursus, bekijk de website en flyer. Het maken van een
praktijkopdracht zal daarnaast ongeveer 10 uur van uw tijd vergen.

Examen

Er wordt en officieel examen afgenomen, om er zeker van te zijn dat de deelnemers competent zijn in
het gebruik van het instrument. Na het examen ontvangen de geslaagden het certificaat ‘Basisgebruiker
DCM’ van DCM Nederland en de Universiteit van Bradford.

In de eigen
praktijk

Na de driedaagse basiscursus gaan de mappers aan de slag in de eigen organisatie.
Op de terugkomdag (± acht weken na de derde cursusdag) behandelen we:
•
De ervaringen ten aanzien van deze praktijkopdracht
•
Het praktische proces rondom DCM: voorbereiding, informeren, mappen, dataverwerking,
rapport schrijven;
•
De feedback en actieplanning: hier staan we wat langer bij stil.

Voorwaarden

Vul de ‘Inschrijving tot basismapper’ in en stuur deze naar dcm@menske.nl.

Meer
Informatie

Voor informatie over datum en tijd, locatie en kosten verwijzen we u naar de website
www.dcmnederland.nl

